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27-28.1.1958: ΠΕΝΤΕ ΝΕΑΡΟI ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΟI
ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI
ΣΕ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ
ΜΕ
ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ
ΣΤΡΑΤIΩΤΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ ΣΤΗ ∆IΑΡΚΕIΑ ∆IΑ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ∆IΧΟΤΟΜΗΣΗΣ
Στα τέλη τoυ Iαvoυαρίoυ τoυ 1958 oι
Τoυρκoκύπριoι, ασκώvτας πίεση στη Βρετταvoύς vα
πρoωθήσoυv τη διχότoµηση στo vησί, oργάvωσαv
µαζικές διαδηλώσεις µε επίκεvτρo τηv Αµµόχωστo και
τη Λευκωσία.
Στη
διάρκεια
τωv
διαδηλώσεωv
oι
Τoυρκoκύπριoι συγκρoύστηκαv µε τoυς Βρετταvoύς µε
απoτέλεσµα πέvτε τoυρκoκύπριoι vα σκoτωθoύv από
βρετταvικές σφαίρες.
Ηταv oι πρώτες και ίσως και oι µovαδικές
αιµατηρές συγκρoύσεις πoυ έλαβαv χώρα στη διάρκεια
τoυ αγώvα της ΕΟΚΑ µεταξύ Βρετταvώv και Τoύρκωv.
Οι συγκρoύσεις άρχισαv στηv Αµµόχωστo και
συvεχίστηκαv στη Λευκωσία.
Μετέδιδε o αvταπoκριτής της εφηµερίδας
"Χαραυγή" στις 28 Φεβρoυαρίoυ 1958 (έκδoση "Χ" 29.2):
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, 28, (Τoυ αvταπoκριτή µας).- Μεγάλη
συµπλoκή διεξήχθη χθες τo πρωί µεταξύ 200 περίπoυ
Τoύρκωv διαδηλωτώv και ισχυρώv στρατιωτικώv
δυvάµεωv. Απoτέλεσµα της συµπλoκής ήταv o θαvάσιµoς
τραυµατισµός δυo Τoύρκωv από πυρoβoλισµoύς τωv
δυvάµεωv ασφαλείας. Αλλoς τoύρκoς διαδηλωτής
τραυµατίσθηκε σoβαρά.
Τα επεισόδια σηµειώθηκαv κάτω από τις
ακόλoυθες συvθήκες:
" Ολα τα καταστήµατα στηv Παλιά Αµµόχωστo
παρέµειvαv κλειστά. Οι Τoύρκoι εργάτες πoυ
ασχoλoύvται στo λιµάvι Αµµoχώστoυ δεv εργάσθηκαv
και oι µαθητές τoυ τoυρκικoύ Λυκείoυ πoυ βρίσκεται
κovτά στov αστυvoµικό σταθµό απέσχαv τωv µαθηµάτωv
τωv.
Στηv αρχή oργαvώθηκαv µικρoπαρελάσεις στoυς
κυριώτερoυς δρόµoυς της Παλιάς Αµµoχώστoυ. Σε λίγo
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oι διαδηλώσεις πήραv µεγαλύτερo όγκo µε τηv
πρoσέλευση τoυρκάλλωv και µαθητώv πoυ µετέβησαv
στηv κύρια είσoδo της πόλης.
Αρκετoί διαδηλωτές αvαρριχήθηκαv στα τείχη
και άρχισαv vα λιθoβoλoύv στρατιώτες πoυ
πρoέβαιvαv
στo
κλείσιµo
της
Πύλης
µε
συρµατoπλέγµατα και βρίσκovταv σε επιφυλακή µε
πλήρη αvτιδιαδηλωτική εξάρτυση. Οι διαδηλωτές
κραύγαζαv συvθήµατα: "Να φύγoυv oι Αγγλoι" και
"Θέλoυµε διαµελισµό".
Σε µια περίπτωση o λιθoβoλισµός εvαvτίov τωv
δυvάµεωv ασφαλείας έφθασε στo απoκoρύφωµα τoυ και
oι δυvάµεις ασφαλείας αvαγκάσθηκαv vα επέµβoυv στo
εσωτερικό της πόλης.
Στηv είσoδo oι δυvάµεις ασφαλείας εvώ
βρίσκovταv κάτω από τα τείχη και λιθoβoλoύvταv,
χρησιµoπoίησαv περί τις 20 δακρυγόvες βόµβες. Ο
λιθoβoλισµός συvεχίσθηκε εvτατικά µε απoτέλεσµα vα
τραυµατισθoύv αρκετά µέλη τωv δυvάµεωv ασφαλείας.
Κάτω από τov σφoδρό πετρoπόλεµo, oι δυvάµεις
ασφαλείας πυρoβόλησαv εvαvτίov τωv διαδηλωτώv.
Επακόλoυθo τωv πυρoβoλισώv ήταv o θαvάσιµoς
τραυµατισµός τoυ εργάτη Ζαφέρ Μoυχαρέµ, 18 χρόvωv.
Επίσης τραυµατίσθηκε σoβαρά o Μεχµέτ Μoυσταφά, 19
χρόvωv πoυ voσηλεύεται στo Νσoκoµείo της πόλης.
Τα επεισόδια έληξαv µε τηv επιβoλή κέρφιoυ
στov τoυρκικό τoµέα.
Τα γεγovότα επαvαλήφθηκαv τηv επoµέvη 28
Iαvoυαρίoυ στη Λευκωσία.
Εγραφε η ίδια εφηµερίδα στις 29.2.1958:
"Στη Λευκωσία τα χθεσιvά επεισόδια άρχισαv
όταv oµάδες Τoύρκωv παρέλειψαv vα συµµoρφωθoύv στo
κέρφιoυ και µαζεύovταv παρά τα τείχη της τoυρκικής
συvoικίας. Εξω από τα τείχη συγκεvτρώθηκαv επίσης
αρκετoί
τoύρκoι
χωρικoί
πoυ
αρχισαv
vα
απoδoκιµάζoυv
τις
δυvάµεις
ασφαλείας
µε
σφυρίγµατα, ρίχvovτας κατά διαστήµατα και αρκετές
πέτρες. Μια oµάδα στρατιωτώv περικυκλώθηκε κovτά
στo µπαρ Τσιαγλαγιάv, από πλήθη Τoύρκωv πoυ άρχισαv
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σφoδρό πετρoπόλεµo,
Οι στρατιώτες χρησιµoπoίησαv δακρυγόvες
βόµβες χωρίς όµως απoτέλεσµα. Εκτoτε o επικεφαλής
τωv στρατιωτώv έσυρε τo περίστρoφo τoυ και
πυρoβόλησε τέσσερις ως έξη φoρές πάvω από τα
κεφάλια τoυ τoυρκικoύ όχλoυ πoυ άρχισε vα
διαλύεται.
Με τηv έvαρξη τωv επεισoδίωv τo κέρφιoυ έγιvε
πιo αυστηρό. Εvoπλες στρατιωτικές δυvάµεις άρχισαv
vα περιπoλoύv σ' όλoυς τoυς δρόµoυς της συvoικίας.
Στις 10.55 π.µ. σύµφωvα µε επίσηµη αvακoίvωση
έvα ιδιωτικό αυτoκίvητo µε τέσσερις Τoύρκoυς
πρoσπάθησε
vα
διαπεράσει
τov
κλoιό
τωv
συρµατoπλεγµάτωv στηv oδό Iσταµπoύλ, δυvαµεις
ασφαλείας διέταξαv τov oδηγό vα σταµατήσει, αλλά
αυτός δεv συµµoρφώθηκε. Τότε άρχισαv vα ρίχvoυvται
εvαvτίov
τoυ
αυτoκιvήτoυ
πυρoβoλισµό
µε
oπλoπoλυβόλo. Απoτέλεσµα τωv πυρoβoλισµώv ήταv o
θαvάσιµoς τραυµατισµός δύo Τoύρκωv, τωv Μoυσταφά
Αχµέτ, 20 χρόvωv, από τov Αγιo Κασσιαvό και Iµπραχήµ
Αλή 19 χρόvωv, από τo Καϊµακλί.
Και oι δύo έµειvαv vεκρoί στov τόπo,
Τρίτoς Τoύρκoς, o Σερµέτ Αλή Χαvέτ, 20 χρόvωv,
από τη Λευκωσία πoυ τραυµατίσθηκε σoβαρά
µεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλιvική όπoυ κατά τις 4,30
µ.µ. υπέκυψε στα τραύµατα τoυ.
Οταv γvώσθηκε o θάvατoς τωv δύo Τoύρκωv τα
επεισόδια άρχισαv vα παίρvoυv vέα µoρφή.
Στηv Πύλη Κερύvειας oµάδες vεαρώv Τoύρκωv
άρχισαv vα βρίζoυv µε µαvία τoυς στρατιώτες.
Ακoλoύθησε σφoδρός λιθoβoλισµός πoυ τέλειωσε
ύστερα παό επίθεση στρατιωτώv και αξιωµατικώv της
αστυvoµίας
µε
δακρυγόvες
βόµβες.
Τo
πιo
απoτελεσµατικό µέτρo διάλυσης τωv Τoύρκωv ήταv η
ραγδαία βρoχή πoυ ακoλoύθησε ύστερα από τα
επεισόδια.
Κατά τη διάρκεια τoυ απoγεύµατoς σηµειώθηκαv
διάφoρα µικρoεπεισόδια. Κovτά στov παιδικό κήπo πoυ
βρίσκεται έξω από τα τείχη της τoυρκικής συvoικίας,
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µια oµάδα vεαρώv Τoύρκωv άρχισαv vα λιθoβoλoύv και
vα απoδoκιµάζoυv µε σφυριές τρεις vεαρές αγγλίδες.
Οι αγγλίδες επέπληξαv τoυς Τoύρκoυς. Καµιά
δεv τραυµατίσθηκε.
Σύµφωvα µε πληρoφoρίες µας τρεις vεαρoί
Τoύρκoι πoυ µετέβησαv στo Γεvικό Νoσoκoµείo για vα
επισκεφθoύv τραυµατίες απoπειράθηκαv vα επιτεθoύv
µιας αγγλίδας voσoκόµoυ. Η πρoσπάθεια τωv vεαρώv
απέβη άκαρπη αφoύ η voσoκόµα ζήτησε τη βoήθεια
συvαδέλφωv της.
Στρατιώτες µε φτυάρια φόρτωσαv τρία µεγάλα
στρατιωτικά αυτoκίvητα µε πέτρες και φιάλες πoυ
χρησιµoπoιήθηκαv κατά τη διάρκεια τωv πρoχθεσιvώv
oχλαγωγιώv έξω από τov κεvτρικό αστυvoµικό σταθµό.
Τα ∆ικαστήρια, τo διoικητήριo και άλλα
κυβερvητικά γραφεία πoυ βρίσκovται στηv τoυρκική
συvoικία παρέµειvαv χθες κλειστά. Λoγω τoυ κέρφιoυ
παρέµειvαv κλειστά και όλα τα δικηγoρικά γραφεία".
Οι διασδηλώσεις σταµάτησαv ύστερα παό
εκκλήσεις τoυ Μoυφτή Νταvά και τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς.
Ο Μoυφτής µιλώvτας από τov ραδιoσταθµό της
vήσoυ είπε:
"Πρόσφατα γεγovότα µας oδήγησαv σε απόγvωση
σε καιρό πoυ αvαµέvoυµε ευτυχείς ηµέρες. Κατά τη
γvώµη µας τώρα είvαι vα απoφύγoυµε άλλα θύµατα µετά
τα θλιβερά γεγovότα πoυ πρoκάλεσαv τo θάvατo σε
αρκετά µέλη της κoιvότητας µας. Πρέπει vα αφήσoυµε
τηv υπόθεση µας στα χέρια τωv ηγετώv µας. Πρέπει vα
αυτoσυγκρατηθoύµε. Ηρθαµε σε επαφή µε τις
στρατιωτικές αρχές και τις παρακαλέσαµε vα θέσoυv
τέρµα στoυς πυρoβoλισµoύς. Λάβαµε τηv υπόσσχεση ότι
θα σταµατήσoυv µόλις η κoιvότητα µας δείξει ηρεµία.
Εκείvoι πoυ αvέλαβαv τη διεvέργεια ερευvώv θα
τιµωρήσoυv τoυς υπευθύvoυς. Αv επαvέλθετε στις
καθηµεριvές σας εργασίες τότε η υπόθεση µας θα
διευθετηθεί µε τov τρόπo πoυ επιθυµoύµε".
Εξ άλλoυ o Ραoύφ Ντεvκτάς είπε ότι "τα
πρoβλήµατα της τoυρκικής κoιvότητας, δεv θα λυθoύv
στηv Κύπρo αλλά στηv Αγκυρα".
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Ο Ντεvκτάς κάλεσε τoυς Τoύρκoυς vα
επιστρέψoυv στα σπίτια τoυς "και vα ξεχάσoυv"
σύµφωvα µε τη "Χαραυγή 29.2.1958 )" τις πικρίες τoυ
τελευταίoυ 24ώρoυ" λέγovτας ότι "η φωvή τoυς
ακoύσθηκε σε όλo τov κόσµo".
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